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UVODNIK

Filozofija življenja

Profesor filozofije je stal pred svojim razredom. 
Pred seboj je imel nekaj stvari. Ko se je pouk 
začel, je brez besed vzel velik prazen kozarec. 
Napolnil ga je z večjimi kamni premera približno 
5 cm. Vprašal je študente, ali je kozarec poln. 
Strinjali so se. Profesor je vzel posodo z manjšimi 
kamenčki in jo zvrnil v kozarec. Na rahlo ga 
je pretresel. Kamenčki so seveda skotalili v 
prazne prostore med kamni, ki so že bili v 
kozarcu. Potem je ponovno vprašal študente, 
ali je kozarec poln. Zasmejali so se in se strinjali. 
Profesor je z mize pobral škatlo z drobnim 
peskom in ga stresel v kozarec. Seveda je pesek 
napolnil vse prostorčke, ki so še bili na voljo.

»Zdaj,« je rekel profesor, »želim, da spoznate 
da je to vaše življenje. Veliki kamni so pomembne 
stvari – vaša družina, vaš partner, vaše zdravje, 
vaši otroci, vaši prijatelji – stvari, ki ostanejo, tudi 
če je vse drugo izgubljeno, vaše življenje je še vedno 
polno. Manjši kamenčki so druge stvari, ki štejejo, 
kot vaša služba, vaša hiša, vaš avto. Pesek je vse 
ostalo, manjše stvari. Če daste v kozarec najprej 
pesek, potem v njem ni prostora za manjše 
in večje kamne. Isto velja za vaše življenje. Če 
porabite vse svoj čas in energijo za majhne 
stvari, nikoli ne boste imeli prostora za stvari, ki 
so za vas resnično pomembne. Bodite pozorni 
na stvari, ki so odločujoče za vašo srečo. Igrajte 
se z otroci. Vzemite si čas in pojdite na zdravniški 
pregled. Peljite partnerja na ples. Poveselite 
se s prijatelji. Vedno bo še dovolj časa za delo, 
čiščenje hiše. Najprej poskrbite za kamne – za 
stvari, ki resnično štejejo. Postavite si prioritete. 
Vse ostalo je samo pesek.«

Iz svoje torbe potegnil 
Gorazd Maslo
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V Mestni občini Ljubljana predstavlja podeželje dve 
tretjini površine. Tako ni presenetljivo, da smo se 

med prvimi v Sloveniji vključili v programe razvoja po-
deželja in obnove vasi, ki so se s pomočjo Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začeli v letu 1991. 

Eden najbolj prepoznavnih rezultatov je Sadna cesta 
med Javorom in Jančami, na kateri prebivalci meščanom 
ponujajo svoje pridelke, izdelke, hrano in pijačo, pred-
vsem pa jih vabijo v čisto in prelepo naravo. S pomočjo 
mesta in strokovnih služb so se prebivalci organizirali in 
odgovornost za lasten razvoj prevzeli nase. 

V letu 2004 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano izbralo Sadno cesto med Javorom in Janča-
mi za kandidaturo za Evropsko nagrado za obnovo vasi 
2004, ki jo vsako drugo leto razpisuje Evropski svet za ra-
zvoj podeželja. Sadna cesta med Javorom in Jančami je 
sodelovala v izboru projektov iz 32 regij iz enajstih držav 
in prejela priznanje za posebne dosežke pri razvoju po-
deželja, ki ga je doseglo partnerstvo med mestom in po-
deželjem. To partnerstvo je po mnenju strokovne žirije 
izredno pozitivno vplivalo na bolj osveščeno obnašanje 
potrošnikov, hkrati pa je s kakovostno proizvodnjo, zna-
čilno za regijo, in temu primerno ponudbo storitev okre-
pilo gospodarsko eksistenco prebivalcev na podeželju in 
zagotovilo tradicionalno kmečko pokrajino za oddih. 

Razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana izvajamo 
na podlagi Strateških usmeritev razvoja podeželja, za 
katere je sprejeta razvojna paradigma podeželja: »Lju-
bljansko podeželje, z roko v roki z mestom in sosedi, 
izkorišča človeške, gospodarske in naravne poten-

ciale podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti 
življenja. Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter dru-
gih gospodarskih dejavnosti podeželje nudi vsem 
možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni kraji-
ni in v ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno 
identiteto.«

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega 
dviga kakovosti življenja na podeželju, kar je možno 
doseči z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in 
razvojem mikro podjetništva na podeželskem območju 
MOL. Dobrine podeželja potrebujejo ustrezno promoci-
jo in učinkovito trženje. Kmetijam, ki z obstoječo proi-
zvodnjo ne dosegajo zadovoljivega dohodka, dopolnil-
ne dejavnosti pomagajo zagotoviti dodaten vir zaslužka 
in so prvi korak k podjetniški prenovi podeželja. Aktivni 
oddih, rekreacija meščanov ter razvoj turizma na pode-
želju se kažejo kot najpomembnejše priložnosti. 

Tudi razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identite-
te je cilj razvoja podeželja na območju Mestne občine 
Ljubljana. Na tem področju izpostavljamo program LE-
ADER. Glede na povezanost Ljubljane s sosednjimi obči-
nami je najpomembnejši cilj dobro delujoča lokalna ak-
cijska skupina na območju občin Grosuplje, Ig, Ivančna 
Gorica, MOL in Škofljica. 

Obstoječe notranje možnosti ljubljanskega podeželja 
predstavljajo njegovo dušo in identiteto. Osnovno bo-
gastvo predstavljata naravna in kulturna dediščina, ki v 
različnih oblikah nudita možnosti za razvoj turizma in z 
njim povezanih dejavnosti. Omogočamo razvoj storitve-
nih dejavnosti in različnih oblik izobraževanja ter s tem 
gradnjo umskega potenciala in oblikovanje možnosti za 
prenos znanj med generacijami. 

Z veseljem sodelujemo v LEADER Lokalni akcijski sku-
pini Sožitje med mestom in podeželjem, saj pričakujemo, 
da se bo s pomočjo projektov, ki se že izvajajo in se bodo 
še izvajali preko lokalne akcijske skupine, na podeželje 
vneslo še več ustvarjalne energije, učvrstilo vezi med lju-
dmi in spodbujalo njegov razvoj. Zato želim LEADER Lo-
kalni akcijski skupini Sožitje med mestom in podeželjem 
obilo uspešno izvedenih projektov. Naša vrata bodo za 
tovrstne pobude vedno odprta.

Zoran JANKOVIć,
župan Mestne občine Ljubljana

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Foto: Stane Jeršič
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Lep pozdrav tudi iz obči-
ne Škofljica, kjer podeželje 

predstavlja kar 68 odstotkov ob-
močja.

Kmetijska dejavnost je v upa-
du in v vse večji meri predstavlja 
le še dopolnilno dejavnost. Sose-
dnje občine se gotovo srečujejo 
s podobnimi težavami, zato je 
bila dobrodošla zamisel o med-

sebojnem sodelovanju. Tako smo se že leta 2003 občine 
povezale med seboj, da bi s skupnimi močmi, delom, za-
mislimi ter skupnim razvojnim programom Sožitje med 
mestom in podeželjem pripomogle k razvoju podeželja. 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta bili osnovni dejavnosti 
naših prednikov; podeželje je oskrbovalo mesto s hrano 
in kurjavo, mesto pa podeželje z osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami. Tesno sodelujeta tudi danes; skozi vso 
zgodovino vlada med njima tiho sožitje ...

Z ustanovitvijo Lokalne akcijske skupine LEADER LAS 
je bila dana možnost, da prebivalci podeželja prevza-
mejo soodgovornost za razvoj določenega območja 
ter uveljavljanje lastnih interesov in s tem prispevajo h 
kakovostnejšemu življenju na podeželju. Naravno oko-
lje na območju občine Škofljica je dobro ohranjeno in je 
zato primerno za vključitev v turistično ponudbo. Ohra-
njena je tudi etnološka kulturna dediščina na podeželju: 

rokodelstvo, tradicionalne sušilnice sadja, stari sadovnja-
ki češenj na Orlah, furmanska kulturna dediščina, vendar 
je večina zmogljivosti potrebnih obnove.

V letu 2009 so se izvajali trije projekti, ki so bili sofi-
nancirani s strani LEADER LAS. Iz tega naslova je zaživela 
tržnica pod Ruskovim kozolcem. Kozolec sta s pomočjo 
sredstev LEADER LAS obnovila Mateja in Marjan Čučkin. 
Cilj projekta je bil razviti raznoliko in inovativno ponud-
bo, vezano na letni čas in določene vsebine, ter vzposta-
viti nekakšno povezavo z mestom. Potrebno je poudariti, 
da se organizator trudi pridobiti tako prodajalce kot kup-
ce iz vseh petih občin, vključenih v Sožitje med mestom 
in podeželjem, pa tudi širše, saj boste v ponudbi lahko 
našli tudi bučno olje in prisotnost oljarjev iz Prekmurja 
ter vinarjev iz Goriških brd in Haloz. 

Naslednji izpeljani projekt predstavlja razvoj protoko-
larnega spominka na temo pridelave in predelave lanu. 
Krajani Lanišča so želeli obuditi to tradicijo ter predsta-
viti izvor imena svojega naselja. Tako je nastal produkt, 
sestavljen iz lanenega prtička z motivom gradu Lisičje, 
glinena posoda z lanenim semenom ter skodelica z la-
nenim cvetom.  

Z gradnjo otroškega igrišča na Vrhu pa je občina že-
lela zagotoviti prostor za aktivno preživljanje prostega 
časa prebivalcev vasi in okoliških naselij. S tem zagota-
vljamo velik doprinos h kakovosti bivanja na podeželju, 
po drugi strani pa omogočamo prebivalcem tudi zdrav 

način življenja.

Za občino kot nosilko je projekt pomem-
ben tudi zaradi skladnega razvoja občine, ki 
se odraža v vlaganju v oddaljena območja 
občine.

Kažejo se torej prvi rezultati naših sku-
pnih prizadevanj. Želim si, da bi tudi v 
bodoče z občinami Ig, Grosuplje, Ivančna 
Gorica ter MOL tako uspešno sodelovali in 
izpeljali čim več nalog, ki smo si jih občine 
zadale, saj bomo le na ta način pripomogli 
k razvoju podeželja in posledično turizma, s 
tem pa naše prepoznavnosti.

Boštjan RIGLER, 
župan Občine Škofljica

OBČINA ŠKOFLJICA
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Kot župan že vrsto let z 
navdušenjem sprejemam 

vsako dobro misel, ki je name-
njena občini, našim ljudem in 
vsem prijetnim dogodkom, ki 
so odraz delavnosti in uspe-
hov ljubiteljev vsega, kar nam 
je narava ponudila, in vsega 
tistega, kar hočemo z ustvar-
jalno idejo povezati v našem 

prostoru. Samo navdušenje je zagotovo premalo, zato 
je nujno potrebno, da tradicijo in sedanjost povežemo v 
konkretne razvojne projekte. Zato delavno sprejemamo 
določene naloge, ki jih v razvojnem pogledu podeželja 
želimo razširiti tudi na širši prostor in širšo ponudbo, ker 
je sam občinski prostor premajhen. Prav zaradi tega smo 
zadovoljni, da lahko povezujemo v programe interesne 
društvene sfere in zasebne pobude, v buditeljskem smi-
slu vseh mogočih ponudb.

Izvirnost ljudi je pripeljala do nekaterih programov, ki 
jih brez partnerstva LEADER in Lokalne akcijske skupine 
Sožitje med mestom in podeželjem nikoli ne bi izpelja-
li, še zlasti, če ne bi čutili vzajemne potrebe meščana in 
podeželana, ki sta si različna, pa vendar drug drugemu 
potrebna. Narava s svojimi značilnostmi kar ponuja ko-
lesarske in konjeniške poti, 
vabijo pa tudi dobra ponudba 
naših turističnih kmetij, obiski 
naših dveh muzejev v stiškem 
samostanu in na Jurčičevi Mu-
ljavi, številne prireditve in jav-
na srečanja, kot so shod mla-
dine v Stični, Tabor slovenskih 
pevskih zborov, Jurčičeva pot, 
spust po reki Krki in nenaza-
dnje obisk pri še obstoječih 
ekoloških kmetijah, ki odpira-
jo vrata v bodočo shrambo za 
meščana in čas, ki je še pred 
nami.   

Želimo si, da navdušenja in 
ljubiteljstva ne zmanjka, seve-
da v tesni povezanosti s stro-
kovnim pristopom, ki zna vse 
ponudbe, ki jih lahko ta čudo-

viti prostor v občini Ivančna Gorica ponudi, tudi izpeljati. 
S tem bomo vzpodbudili tudi izvajanje programov pri 
naših društvih, ki bodo začutila, da se vse, kar se dogaja, 
dogaja med ljudmi in za ljudi. Egoizma za bogat način 
življenja ne smemo poznati. Ljudje morajo imeti prilo-
žnost, da se ne zapirajo v samozadostne kroge, temveč 
da vse lepo in dobro delijo s prišleki, ki želijo ob prijetnih 
in dobrih ljudeh zaključiti lep dan ali obdobje prijetnega 
bivanja. 

Mnoge zamisli smo v preteklem desetletju že izpe-
ljali. Bile so manj programsko izpolnjene, toliko bolj pa 
samoiniciativno spodbujene. Posledično se je izboljšala 
ponudba gostinskih lokalov, pridobljene pa so bile tudi 
nove nočitvene kapacitete, še posebno v dolini reke 
Krke.

S strokovnim pristopom in LAS-om se spreminja naš 
pogled, spodbujajo se programi, ki jih z lastnim financi-
ranjem ne moremo izpolniti, zato so finančna sredstva 
dobrodošla, še posebno tam, kjer rezultati povečujejo 
narodov prihodek in omogočajo širšo prepoznavnost 
našega podeželja.

Jernej LAMPRET,
župan občine Ivančna Gorica

OBČINA IVANČNA GORICA
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Občina Ig se razprostira na 
99 kvadratnih kilometrih 

in je podeželska občina, v kate-
ri je bilo kmetijskih gospodar-
stev pred leti veliko več, kot jih 
opažamo danes. Vendar tista, ki 
ostajajo, postajajo vedno uspe-
šnejša. Želimo si ohranitve po-
deželskega duha in kmetij, tudi z 

dohodkovnega vidika.

Razvoj podeželja v naši občini se kaže predvsem v po-
večanju konkurenčnosti kmetijstva in v tem, da so tista 
kmetijska gospodarstva, ki uspešno gospodarijo, uspe-
šna tudi pri črpanju evropskih sredstev. 

Želimo si, da bi bili sposobni vzdrževati število prebi-
valstva v naši občini in skrbeti za vitalno starostno sesta-
vo. Zaradi bližine glavnega mesta postajamo vedno bolj 
zanimivi za mlade družine. Kljub temu želimo ohraniti 
podeželsko srce naše občine. Vloga in pomen podeželja 
se s spremenjenimi ekonomskimi in družbenimi procesi 
spreminjata, vendar se tudi od tega prostora pričakuje, 
da postaja konkurenčen, da se pri nadaljnjem razvoju 
spoštujejo načela trajnostnega razvoja in da uspešno 
izvaja večfunkcionalnost (kmetijstvo, turizem, bivanje, 
ekologija idr.). 

Lahko rečem, da naša občina sama prevzema odgo-
vornost za svoj razvoj. Vendar pa je treba delovati z roko 
v roki in obveščati domače prebivalstvo o možnostih ra-
zvoja. Občinska sredstva, ki so namenjena razvoju kme-
tijskih gospodarstev, so vsako leto v celoti izkoriščena, 
podatkov o tem, koliko evropskih sredstev po posame-
znem ukrepu uspejo naša kmetijska gospodarstva izko-
ristiti, pa žal nimamo. 

Na povečanje kakovosti življenja v naši občini vpliva 
tudi razvoj različnih aktivnosti, ne le v kmetijstvu. Pestra 
ponudba domačih proizvodov tako vpliva tudi na pove-
čanje kakovosti ižanskega prebivalstva in razvoj. Bogata 
in razvejana čebelarska dejavnost iz podkrimskega ob-
močja je znana še iz Valvasorjevih časov. Številni čebelar-
ji uspešno nadaljujejo tradicijo in širijo svojo ponudbo 
ter jo uspešno predstavljajo tako v domači občini kot na 
širšem območju.

Na povezovanje in kakovost življenja vplivajo tudi 
društva, ki so na podeželju številna in zelo aktivna. Po-
leg priprave različnih dogodkov v naši občini društva 
vlagajo tudi v objekte, namenjene druženju. Dejavno in 
razpoznavno je Društvo žena in deklet na podeželju Ig, 
ki je v preteklem letu izdalo knjigo Ko zadiši po peki na 
Ižanskem. V projekt so bila finančno vključena tako Ob-
čina kot LEADER sredstva. Ostala društva (Konjerejsko 

društvo Krim, Ribiško društvo Smuč ter 
Društvo lastnikov gozdov Krim) pa na 
svojem območju prav tako skrbijo za 
izobraževanje in bogatitev življenja na 
podeželju.

Naravne danosti naše občine, kanjon 
Iški vintgar, Krim, ribniki v dolini Drage, 
Kurešček, številne pohodne poti in bo-
gata dediščina, so opogumile tudi prve-
ga nosilca turistične kmetije pri nas, to 
je Turistične kmetije Petek na Visokem. 
Številni gostje vedo povedati, da sta 
hrana in ostala ponudba s prenočišči 
odlični. Občina Ig vzpodbuja tovrstne 
odločitve in jih tudi finančno podpira. 

Vabljeni, da nas obiščete in pobližje 
spoznate naše ižansko podeželje.

Janez CIMPERMAN,
župan Občine Ig

IžANSKO pOdEžELJE
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Ustrezen razvoj podeželja je v veliki meri odvisen od 
ustrezne usposobljenosti in motiviranosti vseh nje-

govih možnih ustvarjalcev. Zagotavljanje vitalnosti in 
trdnosti socialnega in ekonomskega življenja na pode-
želju je močno odvisno tudi od vključevanja različnih de-
javnosti ter različnih udeležencev, tako v njihovem jav-
nem kot zasebnem življenju. Vključevanje čim večjega 
kroga različnih udeležencev v razvojna dogajanja zahte-
va uveljavitev načela enakih možnosti ter partnerskega 
sodelovanja. To pa zahteva preučevanje in upoštevanje 
vseh različnih težav, potreb in interesov v podeželskem 
prostoru, kar je prvi pogoj za uspešno oblikovanje pro-
gramov in projektov razvoja pode-
želja. Razen s splošno znanimi ovi-
rami za razvoj podeželja se večina 
prebivalcev srečuje še z dodatnimi 
ovirami, kot so npr.: socialne ovire, 
ki izhajajo iz osebnostnih lastno-
sti, osebnih želja in motiviranosti, 
sprejemanja tveganja, podpore 
družine, zaznavanja podjetniških 

priložnosti nasploh; ovire, povezane s pomanjkanjem 
ustreznih znanj in veščin (zlasti konkretna poslovna zna-
nja, mreženje, IKT); same ovire v okolju (podporno okolje 
in podjetniška kultura) in seveda tudi finančne ovire (so-
financiranje dejavnosti ob nastajanju in začetni fazi ter 
tudi ob širitvi dejavnosti).

Podeželski prostor postaja vse bolj dragocen za biva-
nje, delo, preživljanje aktivnosti v prostem času ter rekre-
acijo. S splošnim razvojem družbe se vse bolj krepi tudi 
funkcionalna povezava podeželja z urbanim središčem. 
Vplivi mesta na podeželje so namreč lahko pozitivni (po-
spešen prenos znanja in inovacij, informacij, povečane 

možnosti dohodka, dvig izobrazbene 
ravni prebivalstva …) ali negativni  
(izginjanje neposrednosti medseboj-
nih stikov, starih običajev in avtoh-
tone kulture, razvrednotenje okolja, 
vnos tujih vzorcev življenja na pode-
želje …).

Josip PINTAR

dRAGOCENOST pOdEžELJA 

Živimo v času velikih dogod-
kov in civilizacijskih pre-

mikov. Človek se vedno hitreje 
odmika od svojih korenin, nara-
ve in pozablja na bistvo svoje-
ga obstoja skozi čas in prostor. 
Vedno bolj se zapira v umetna, 
virtualna okolja, ki mu dajejo 
popačeno sliko sveta okoli nje-

ga ter varljiv občutek varnosti in ugodja.
Vračanje k svojim koreninam, k svojemu poreklu in 

svoji odgovorni ter ustvarjalni vlogi v prostoru je ob-
veznost in potreba, ki se je že zavedamo in se je bomo 
zavedali vedno bolj. Ozaveščanje, da nismo tukaj od 
danes, da so generacije pred nami ustvarjale dobrine in 
civilizacijske norme, ki nam danes pogojujejo in krojijo 
življenje, postaja potreba in obveza.

Spoštovanje preteklosti in dosežkov naših prednikov 
je pogoj za vrednostno oceno naše sedanjosti in bodoč-
nosti. Vrniti naravi in zgodovini tisto, kar jima pripada, je 

obveza in dolžnost sodobnega človeka ne samo za da-
nes, za ta trenutek, ampak predvsem za prihodnost in 
naša bodoča pokolenja. Saj ta svet pripada njim bolj kot 
nam.

Janez LESJAK,
župan občine Grosuplje

OBČINA GROSUpLJE
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Življenje na podeželju je vsekakor drugačno kot v me-
stih; koliko se razlikuje, pa je med drugim odvisno od 

oddaljenosti od mesta, dostopnosti območja in na splo-
šno od infrastrukture. Meščani pogosto idealizirajo ži-
vljenje na podeželju, vidijo mir, neokrnjeno naravo, bolj 
lagodno življenje, ne sprevidijo pa naporov za dosego 
stvari, ki so olajšale ali olepšale življenje na podeželju.

Kmetje skrbijo za ohranjanje kulturne krajine, ki jo 
meščani, sploh tisti iz blokovskih naselij, tako občudu-
jejo. Čeprav so delo močno olajšali stroji, brez truda vse-
eno ne gre. Dela, ki jih mimogrede vidimo ob obisku na 
podeželju ali na turističnih prireditvah, se nepoučenim 
pogosto zdijo nezahtevna in kratkotrajna, manj stresna v 
primerjavi z delom v tovarni ali pisarni. Hkrati pa spregle-
dajo, da je na kmetiji treba delati vsak dan, v določenih 
obdobjih cele dneve in celo ponoči, in da si kmetje ne 
morejo privoščiti niti celodnevnega počitka niti letnega 
dopusta. 

Čeprav se steze in makadamske poti zdijo bolj zlite z 
naravo, večina ljudi stremi k temu, da se z avtom pripelje 
čim bližje cilju. Vožnja po makadamu pa ni le neudobna 
in občasno zaradi neutrjenih robnikov, lukenj, luž in ozke 
ceste nevarna, ampak tudi prašna in zahteva več pazlji-
vosti, zato obiskovalci podeželja načeloma raje vidijo, da 
se do cilja pripeljejo po asfaltu. Kar nekaj cest, ki povezu-
jejo sosednje vasi, še danes ni asfaltiranih, ker občine za 
to nimajo sredstev ali pa jih zaradi drugih bolj ali manj 
pomembnih projektov ne namenijo temu. Asfaltiranje 
je tako pogosto odvisno od vaščanov samih; ponekod 
so prispevali material za utrditev ceste, drugod celo fi-
nančna sredstva za asfalt ali pa so se dela lotili kar sami. 
Podobno je tudi z napeljavo vodovoda, ki ga še danes 
nimajo povsod, v preteklosti pa so z udarniškimi akci-
jami v vasi napeljali elektriko ali telefon – torej dobrine, 
ki se ljudem v mestih ali obmestnih vaseh danes zdijo 
popolnoma samoumevne oziroma se jim zanje ni treba 
potruditi drugače, kot da pokličejo ustrezno podjetje, da 
jih priključi na javno omrežje. Na podeželju je (bilo) za to 
treba vložiti veliko več dela, od prepričevanja občine, is-
kanja pristojnih, političnega lobiranja, usklajevanja med 
vaščani in izvajalci in nenazadnje fizičnega dela. 

Podobno je tudi pri drugih projektih, s katerimi naj bi 
se izboljšalo ali olajšalo življenje na podeželju. Največkrat 
so zanje zaslužni posamezniki, ki so ali politično vplivni 

ali pa ustrezno izobraženi, da znajo in zmorejo izpolniti 
vse birokratske zahteve, in ki želijo izboljšati življenje v 
kraju, kjer živijo ali dopustujejo. Pogosto mora za prija-
vo ali izvedbo tovrstnih projektov v vasi vsaj en človek 
vložiti mnogo prostovoljnega dela in vpliva, da sova-
ščane prepriča in navduši za sodelovanje in nenazadnje 
povezavo v civilno iniciativo ali društvo, preko katerih 
se ti projekti lahko financirajo in izpeljejo. S takimi akci-
jami lahko krajani obnovijo dotrajano infrastrukturo ali 
vzpostavijo novo, okrepijo povezave z bližnjimi vasmi in 
mestom, obogatijo družabno življenje, skratka povečajo 
kakovost življenja na vasi. Življenje na podeželju s takimi 
ukrepi postane udobno, ubrano z naravo, mirno, s prija-
teljskimi in gostoljubnimi ljudmi … pa tudi naporno, da 
se vse našteto vzdržuje ali da se kaj vendarle spremeni 
na bolje.

V zadnjih letih k temu stremijo tudi skoraj vse sloven-
ske občine. V skladu z evropsko politiko razvoja podeže-
lja so se začele zavedati vseh potencialov, ki jih ima po-
deželje, in se vključile v 4. os Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije, imenovano LEADER (2007–2013). V 
okviru tega projekta občine sofinancirajo delovanje in 
upravljanje lokalnih akcijskih skupin, ki pripravljajo in iz-
vajajo lokalne razvojne strategije ter odločajo o razdelitvi 
in upravljanju s finančnimi sredstvi. Vanje se lahko vklju-
čijo zainteresirani prebivalci podeželja, ki želijo poiskati 
in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in 
sodelovati pri njihovi izvedbi. Še vedno je torej potreb-
no veliko prostovoljnega dela, vsekakor pa je to lažje ob 
podpori in spodbudi občin.

 Saša POLJAK ISTENIČ,  
diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja

ČLOVEK NA pOdEžELJU
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Razvoj podeželja v neposredni bližini glavnega mesta 
Slovenije je v preteklosti bil spontan in šele po osa-

mosvojitvi je razvoj podeželja pridobival na pomemb-
nosti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je pričelo z izvajanjem programa CRPOV – celostni razvoj 
podeželja in obnova vasi. 

Projekti CRPOV so se izvajali na majhnih zaokroženih 
območjih in so bili sestavljeni iz faz

priprave, uvajanja in izvajanja projektov in aktivnosti. 
Razvojne dejavnosti so bile razdeljene na pet delovnih 
področij, ključnih za celosten razvoj. življenjski prostor, 
naselitveni prostor, družbeni prostor, kulturni prostor in 
delovni prostor.

Ker so se projekti CRPOV izvajali le na majhnih podro-
čjih, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v letu 1996 začelo s pripravo treh pilotskih projektov za 
večja zaokrožena območja. Opredeljeno je bilo zaokro-
ženo območje najmanj treh občin, s skupnimi gospo-
darskimi, kulturnimi, naravnimi in zgodovinskimi značil-
nostmi.

Na današnjem območju LAS so se v 
vseh sodelujočih občinah izvajali projekti 
CRPOV in prav na podlagi pridobljenih iz-
kušenj pri izvajanju CRPOV programov, ki 
so se izvajali na posameznih območjih v 
vseh sodelujočih občinah je prišlo do po-
bude za pripravo skupnega razvojnega 
programa podeželja.

Rezultati dveletnega izvajanja projek-
ta »Sožitje med mestom in podeželjem« 
v Mestni občini Ljubljana so postali zani-
mivi tudi sosednjim občinam. V letu 2003 
so župani občin Grosuplje, Ig, Ljubljana in 
Škofljica podpisali Pismo o nameri za pri-
pravo skupnega Razvojnega programa 
podeželja. V letu 2006 je k partnerstvu 
pristopila tudi občina Ivančna Gorica. 

V razvojnem programu podeželja za območje omenje-
nih občin pod skupnim nazivom »Sožitje med mestom 
in podeželjem«, so želeli predstaviti razvojne usmeri-
tve podeželskega dela tega območja do leta 2013. Za 
oblikovanje razvojnih ciljev podeželskega prostora na 
obravnavanem območju je ključnega pomena ugotovi-
tev oziroma spoznanje, da dosedanje razvojne smernice 
niso več relevantne. 

Z razvojnim programom so sodelujoče občine želele 
mobilizirati različne vire v lastnem okolju, da s skupnim 
sodelovanjem vzpodbudijo ekonomski in socialni razvoj 
podeželskega območja v tako-imenovani ljubljanski ur-
bani regiji. Težišče dokumenta je bilo dano oblikovanju 
in povezovanju razvojnih ciljev kmetijstva, dopolnilnih 
dejavnosti in turizma. 

Prav razvojni program podeželja in skoraj petletno so-
delovanje, pa je postala vez za preoblikovanje in pripravo 
pogojev za izvajanje pristopa LEADER na tem območju,  
s tem pa tudi za pripravo lokalne razvojne strategije.

pARTNERSKO SOdELOVANJE OBČIN 
GROSUpLJE, IG, IVANČNA GORICA,  

MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN ŠKOFLJICA  
V LOKALNI AKCIJSKI SKUpINI  

»SOžITJE MEd MESTOM IN pOdEžELJEM« 
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Pristop LEADER je nadgradnja 
dosedanjih ukrepov politike ra-

zvoja podeželja, ki je namenjen iz-
boljšanju razvojnih možnosti pode-
želja ob izkoriščanju lokalnih virov 
in dejavni vlogi lokalnega prebival-

stva. Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih 
zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, povečanje razno-
likosti dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega 
notranjega razvoja, izboljšanje upravljanja na podežel-
skih območjih in širjenje inovativnosti.

Namenjen je vsem zainteresiranim prebivalcem pode-
želja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj 
svojega območja ter sodelovati pri njihovi izvedbi.  

Razvoj podeželskih območij celovito usmerja sedem 
temeljnih načel, ki se pozitivno dopolnjujejo in povezu-
jejo in imajo trajne učinke na dinamiko podeželskih ob-
močij ter sposobnost reševanja razvojnih problemov. 

Vsebuje naslednje prvine: lokalne razvojne strategije, 
izhajajoče iz območja LEADER, lokalna javno-zasebna par-
tnerstva, pristop od spodaj navzgor z vključeno pristoj-
nostjo odločanja lokalnih akcijskih skupin pri izdelavi in 
izvedbi lokalne razvojne strategije, večsektorsko pripravo 
in izvedbo strategije, ki temelji na vzajemnem delovanju 
med udeleženci in projekti iz različnih sektorjev lokalne 
ekonomije, izvajanje inovativnih pristopov, projektov so-
delovanja in vzpostavljanje lokalnih partnerstev.

V Sloveniji je za os LEADER namenjeno 3 odstotke 
sredstev Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2007–2013. V Nacionalnem strateškem 
načrtu razvoja podeželja je 4. prednostna os namenjena 
krepitvi lokalnih razvojnih pobud po načelih in z upora-
bo pristopa LEADER. Izvajajo se aktivnosti, ki so name-
njene spodbujanju podeželskih prebivalcev, povezova-
nju v razvojna partnerstva, sodelovanju in pripravi ter 
izpeljavi lokalnih razvojnih strategij.

Skladno z Uredbo Sveta EU 1698/2007 in na podlagi 
navodil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no za izvajanje pristopa LEADER v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2007–2013 je bilo potrebno za 
vključitev v izvajanje programa LEADER ustanoviti jav-
no-zasebno partnerstvo. LEADER LAS je lokalna akcij-
ska skupina, kjer gre za oblikovanje javno-zasebnega 
partnerstva, ki lokalnemu okolju omogoča opredelitev 
prednostnih aktivnosti in projektov, ki bodo doprinesli 
k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju nasploh. 
Hkrati omogoča pridobivanje oziroma sofinanciranje iz-
vajanja lokalne strategije in projektov tudi iz evropskih 
sredstev. Osnova partnerstva so srečanja oziroma delav-
nice lokalnih prebivalcev, ki so namenjene medsebojne-
mu informiranju, načrtovanju, seznanjanju, spremljanju 
in nadzoru izvajanja projektov v okviru razvojnega pro-
grama podeželja.

LEAdER 

Mestna občina Ljubljana ter občine Grosuplje, Ig, 
Ivančna Gorica in Škofljica so tako 1. februarja 

2008 podpisale sporazum o pristopu v Lokalno akcijsko 
skupino (LAS) LEADER Sožitje med mestom in podeže-
ljem, ki je organizirana v okviru Zavoda CIZA (Zavod za 
razvoj podeželja). S podpisom tega sporazuma so ob-
čine omogočile oblikovanje javno-zasebnega partner-
stva v obliki LAS, ki je pogoj za pridobivanje dodatnih 
sredstev EU iz izvajanja pristopa LEADER v okviru 4. osi 
Programa razvoja podeželja RS. Omenjene občine tako 
dajejo še prav poseben pomen prizadevanju prebivalcev 

in drugih udeležencev na podeželju, da prevzamejo so-
odgovornost za lasten razvoj.

LAS Sožitje med mestom in podeželjem temelji na tri-
stranskem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov jav-
nih institucij (javnega sektorja), gospodarstva (ekonom-
skega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja). 
Članstvo je odprto in prostovoljno, saj v LAS lahko kadar 
koli pristopijo novi člani, ki so enakopravni, imajo enake 
pravice in dolžnosti. Ključne naloge so obravnavanje in 
sprejemanje programov dela in finančnih načrtov LAS, 
obravnavanje in sprejem letnih poročil o delu, obravnava-

LOKALNA AKCIJSKA  
SKUpINA

»Sožitje med mestom in podeželjem« 
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Soodgovornost za nadaljnji razvoj podeželja so prevzeli Jani Möderndorfer, 
pod župan Mestne občine Ljubljana, Janez Lesjak, župan občine Grosuplje, Jernej 
Lampret, župan občine Ivančna gorica, Janez Miklič, direktor občinske uprave 
Ig, Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, Josip Pintar, direktor CIZE, 
Zavoda za razvoj podeželja, Ivan Jordan, podžupan občine Škofljica (z leve proti 
desni).

Gospod Zoran Janković, ljubljanski župan je podpisal 
sporazum o pristopu in sodelovanju v Lokalni akcijski 
skupni Sožitje med mestom in podeželjem

dobrin podeželja, z namenom 
vzpostaviti živo in razvito pode-
želje z ohranjeno identiteto na 
pragu glavnega mesta. Skupna 
vrednost teh projektov znaša 
326.742,09 €. Za leto 2010 pa je 
bilo izbranih in potrjenih 12 pro-
jektov, katerih nosilci so društva, 
posamezniki in občine, v skupni 
vrednosti 371.255,65 €.

LAS SOŽITJE MED MESTOM 
IN PODEŽELJEM s svojim delo-
vanjem in izvajanjem lokalne ra-
zvojne strategije skrbi, da bomo 
imeli živo in razvito podeželje z 
ohranjeno identiteto na pragu 
glavnega mesta, in zagotavlja 
celostno obravnavo območja z 
enakimi možnostmi sodelovanja 
prav za vse, kar se bo odražalo v 
večji ekonomski neodvisnosti in 
kakovostnejšem življenju na po-
deželju. 

Marjana MARN

nje in sprejem enotne metodologije za ocenjevanje pro-
jektov, ocenjevanje in izbor predlaganih projektov, volitve 
članov v organ odločanja, skrb za učinkovito delovanje 
LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov 
z veljavno zakonodajo, izvajanje sklepov in zastopanje 
LAS v razmerjih do tretjih oseb.

V letu 2008 je uspešno kandidirala na razpisu Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in z 
odločbo pridobila status delujoče LAS ter s tem pravico 
do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja (EKSRP), namenjenih za izvajanje 
pristopa LEADER v programskem obdobju 2007–2013. 
Ta sredstva so namenjena podpori delovanja LAS in izva-
janja projektov za uresničevanje lokalne razvojne strate-
gije. Lokalno okolje je tako dobilo možnost soodločanja 
o prednostnih dejavnostih in projektih, ki doprinašajo k 
izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. LEADER LAS 
pa omogoča pomoč pri svetovanju, usmerjanju in novih 
znanjih preko Zavoda CIZA, hkrati pa tudi sofinanciranje 
izvajanja dejavnosti iz domačih in evropskih sredstev.

V letu 2009 je upravni odbor LAS potrdil 21 projektov, s 
katerimi se na imenovanih območjih izvaja lokalna razvoj-
na strategija. Z njihovo izvedbo se uresničujejo pomemb-
ne prednostne naloge, kot so razvoj socialnega kapitala, 
raznolikih dejavnosti na podeželju, trženje in promocija 
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Na podeželju so se ljudje nekoč družili in veselili ob 
različnih delih, navadah in šegah. Njihovi medse-

bojni odnosi so bili zelo pristni in povezovalni. Danes 
pa nam hiter način življenja vse to onemogoča, pogosto 
zmanjka časa tudi za pogovor. Pa vendar, ideja o sreča-
njih vasi Gabrje se je porodila pred štirimi leti gasilcem 
v Gabrju pri Dobovi ravno z namenom medsebojnega 
druženja, spoznavanja ljudi in krajev, izmenjave izkušenj, 
povezovanja in nenazadnje promocije. Ideja je padla na 
plodna tla in mnoge vasi, ki se sedaj udeležujejo srečanj, 
so jo nekako že sprejele za svojo.

4. srečanje vasi Gabrje/Gaberje se je kljub močnim 
dežnim kapljam odvijalo v soboto, 20. junija 2009. Orga-
nizatorji, krajani mične vasice Gabrje pri Jančah ter Špor-
tno društvo Janče, so poskrbeli prav za vsako podrob-
nost in dokazali, da zmorejo veliko, čeprav vasica šteje 
vsega skupaj 86 prebivalcev. Ima pa podružnično šolo, 
ki je središče dogajanja, center kulture in razvoja kraja 
ter prireditveni prostor tega, za bližnjo in širšo okolico 
nepozabnega in pomembnega dogodka. Dobra volja, 
izrečene pohvale in veseli obrazi prebivalcev Gaberij, ki 
so prišli iz kar desetih vasi, ter najštevilčnejša udeležba 
doslej so tisto, na kar smo lahko ponosni.

Prav vsak avtobus je že navsezgodaj doživel topel 
sprejem s strani domačinov, ki so jih z dobrodošlico pri-
čakali ob novo postavljenem kozolcu. Kozolci so namreč 
od nekdaj posebnost vasice Gabrje pri Jančah. Pod šoto-
rom pri šoli so jih čakale dišeče sladke jagode in češnje 
ter domače pecivo.

S slovensko himno v izvedbi Pihalnega orkestra Vev-
če in dvigom gabrske zastave se je začel uradni del 
celodnevnega druženja, medsebojnega spoznavanja, 
spoznavanja posebnosti drugih delov Slovenije, izme-
njavanja izkušenj, navezovanja stikov in tudi promocije. 
Sledili so pozdravni govori, med drugim je vse navzoče 
pozdravil g. Janez Moškrič, predsednik Četrtne skupno-

SREČANJE VASI GABRJE/GABERJE 2009

Pokal za osvojeno prvo mesto v športnih igrah je 
izročil Jani Möderndorfer, podžupan Mestne občine 

Ljubljana

sti Sostro, prisrčen kulturni program učencev domače 
šole in otrok vrtca, mladine ter harmonikarjev. Program 
so popestrile mažoretke Plesnega kluba Komenda. V na-
daljevanju je bil oder namenjen predstavitvam prisotnih 
vasi, prebivalci vsake so na izviren, edinstven in duhovit 
način prikazali posebnosti svojega kraja.

V popoldanskem delu so bili organizirani vodeni spre-
hodi udeležencev, na katerih so organizatorji pokazali 
naravne lepote kraja, predstavili zgodovino ter značil-
nosti samega podeželskega prostora danes, od gojenja 
jagod do intenzivnih nasadov sadnih dreves. Obiskoval-
ci so bili navdušeni nad bogato in estetsko pripravljeno 
etnološko-zgodovinsko razstavo, na kateri so svoje ume-
tnine postavili na ogled tudi učenci šole in otroci vrtca. 
Marsikomu je zastal dih ob spremljanju gledališke pred-
stave o Mali čarovnici, ki ni mogla biti zlobna, v izvedbi 
domače skupine ART. ECO.

Športne ekipe so se pomerile v starih igrah: hoji s ho-
duljami, žaganju drv na tradicionalen način ter nošenju 
le teh in nabiranju jagod velikank. Zmagala je ekipa iz 
Gabrja pod Gorjanci in tako se je prehodni pokal vrnil 
lanskemu organizatorju. Svečana podelitev pokalov je 
bila zaupana g. Janiju Möderndorferju, podžupanu Me-
stne občine Ljubljana.

V večernih urah so se Gabrci prepustili glasbi skupine 
Mambo Kings in plesu ter tako za nekaj časa pozabili na 
vsakdanje skrbi.

Projekt so finančno podprli Mestna občina Ljubljana, 
Četrtna skupnost Sostro in MKGP, Odsek za razvoj pode-
želja, LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Marjana MARN
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pOdRUžNIČNA ŠOLA - GIBALO RAzVOJA

Na vrhu Janč smo ulovili zmaja

Zgodilo se je pred dvema letoma na eni izmed peda-
goških konferenc naše šole. Takrat smo prvič slišali 

za projekt Podružnična šola − gibalo razvoja, ki naj bi se 
izvajal na območju LAS. Sodelavka nas je povabila k so-
delovanju, toda čas za setev novega semena ni bil ugo-
den. Za pripravo plodnih tal smo potrebovali več časa 
in temeljito analizo terena. V rani pomladi minulega leta 
pa smo se šolniki podružničnih šol odločili, da je vreme 
ugodno, tla ogreta in čas ravno pravšnji. Odločno smo 
obrnili prve brazde in v plodna tla zasejali naše ideje, 
načrte, razmišljanja. S cilji in aktivnostmi projekta smo 
najprej seznanili naše učence in njihove starše. Otroci so 
bili nad predstavljenimi nalogami navdušeni, starši pa so 
nam obljubili, da nam bodo pri delu pomagali z vsemi 
svojimi močmi. 

In delo se je začelo. V mesecu marcu smo imeli priredi-
tev, s katero smo obeležili vse marčevske praznike. V sle-
dečih mesecih smo pripravili več ustvarjalnih delavnic, 
na katerih smo izdelovali rože iz papirja, izdelke iz odpa-
dnega materiala, pekli kruh in pecivo, izdelovali pletene 
košare, se učili ljudskih plesov in spoznavali digitalno 
fotografijo. V okviru ekoloških tem smo izvedli čistilne 
akcije, zbiranje starega papirja, pokrovčkov, kartuš in to-
nerjev. Učenci PŠ Janče so negovali šolski sadovnjak, na 
drugih šolah pa so otroci pridno sejali semena v korita in 
lončke. Dovolj velike rastlinice so presajali in zalivali, po 
ledenih možeh pa so jih odnesli domov ter jih posadili na 
domače vrtove. Med projektnim delom pa smo se tudi 
potepali. Obiskali smo deželo jagod, iskali zmajeve sto-
pinje in se imeli čudovito na igrah brez meja.

Skupaj do cilja

Voda je vir življenja in tekmovalci so se trudili,  
da jo je v kozarčku ostalo čim več

In že so nas pozdravili prvi jesenski dnevi. Podružnič-
ne šole Janče, Besnica, Lipoglav in Prežganje smo se 26. 
septembra 2009 zbrale na Prežganju na prireditvi ob 
zaključku projekta. Za povabljene goste smo pripravili 
kulturni program in razstavo izdelkov, fotografij in sta-
rih predmetov. Druženje je bilo vedro, dišalo je po starih 
časih, po pristnem podeželju, ki se zliva v prihodnost. 
Letina je bila dovolj bogata, da smo bili vsi sodelujoči 
ponosni nanjo.

Šola na podeželju ali podružnična šola v hribih je srce 
vasi, ki utripa za svoje ljudi. Je kraj, kjer sonce nikoli ne 
zaide, saj je v njem polno majhnih sončec, ki imajo ne-
izmerno sijoče in tople žarke. Sredi božanske narave in 
dobrih ljudi ima podružnica vse danosti, da ohrani zapu-
ščino naših prednikov in da v prihodnost stopa z vredno-
tami. Dejstvo, da živimo na podeželju in poučujemo na 
podružničnih šolah, nas osrečuje.

Mirka VRŠIČ
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NOVA zNAMENITOST ŠKOCJANSKIH HRIBOV

Mnogo jih je. V vsaki vasi so naravne, kulturne in zgo-
dovinske. Vaški vodnjak s starim periščem v globeli 

pod Velikimi Lipljenami pa je sploh nekaj posebnega. Je 
zgovorna priča velikega pomanjkanja vode v tem ško-
cjanskem kraškem svetu. Tu se le v najnižjih delih podolja 
vijejo manjši potočki, ki so se včasih stekali v studence, ki 
so služili ljudem za pitno vodo. To so bili tudi znameniti 
zdravščki, ki po svoje pričajo o naravnem zakladu: o vodi 
in tudi o njeni zdravilni moči, ki so jo nekoč pripisovali 

Slovesna otvoritev je s predstavitvijo projekta  
izpeljal vodja projekta Jože Krašovec,  

predsednik krajevne skupnosti Škocjan

vsem tem studenčkom. 
Tudi vodnjaku, ki so ga 
tako lepo obnovili in s 
tem za nas in naše za-
namce ohranili spomin 
na čas, star nekaj sto let. 
Spomini na stare vodnja-
ke, na perišča ob vaških 
vodnjakih, potokih in 
bajarjih so marsikje, a po 
zaslugi vrlih Lipovcev to 
ni več le spomin, temveč 
zgovoren prikaz izgleda 
in delovanja perišča, kar 
so nam ob otvoritvi tudi pokazali. Ob vaških vodnjakih  
in periščih so se odvijala tudi neke vrste družabna sre-
čanja. Tu so se zbirale vaščanke, si izmenjale vsakodnev-
ne novice, pranje je bilo tudi pomemben družaben 
dogodek na vasi. Odlična otvoritev je pokazala, da so  
Lipovci pridobili novo kakovostno gledališče na pro-
stem, odličen amfiteater za vsemogoče prireditve. Izko-
ristite ga.

 To vam iz srca želi
dr. Boris KUHAR

Eden izmed projektov LEADER LAS Sožitje med me-
stom in podeželjem je tudi SPOMINEK NA TEMO 

LANU. V projekt je vključen grad Lisičje na lanenem pr-
tičku (vezenje), skodela z motivom lanu ter izobraževa-
nje na temo pridelave in predelave lanu.

Občina želi vzpodbuditi vaščane in društva k ohra-
njanju dediščine in razvoju novih produktov, vezanih na 
ime vasi Lanišče, ki je dobila ime po pridelavi in predelavi 
lanu. V interesu občine je uporabiti nove produkte za ob-
činsko protokolarno darilo, ki je vezano na podeželje. 

Nosilec projekta je občina, saj podpira zamisli in pobu-
do podeželskega prebivalstva, ki je v svoji dediščini našlo 
nove priložnosti za razvoj kraja in tudi širšega območja. 

Protokolarni spominek je izdelan, izvedeno je bilo tudi 
izobraževanje na temo sejanja in predelave lanu.

Izobraževanje je potekalo v dveh delih. Prvi dan smo 
bili gostje domačije gospoda Janeza Skubica, za kar se 
gostitelju iskreno zahvaljujemo. 

KAR BOMO SEJALI, BOMO TUdI žELI
Drugi del izobraževanja je potekal v kulturni dvorani. 

Navzoči so si ogledali posnetek o pridelavi in predelavi 
lanu. 

Dosedanje delo in doseženi rezultati pri oživljanju 
gojenja lanu so prepričali občino, da bo tudi v bodoče 
podpirala in skrbela za razvoj novih produktov na pode-
želju. Seveda se pričakuje, da se bodo vaščani in turistič-
no društvo organizirali ter kasneje tudi prevzeli skrb za 

nadaljnji razvoj pro-
jekta. Še vedno pa 
bo občina podpirala 
tovrsten program in 
kot partnerica po-
stala vezni člen do-
gajanja v občinskem 
prostoru.

Brigita MARINŠEK
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Društvo žena in deklet na podeželju Ig je bilo usta-
novljeno leta 1998 z namenom, da se tudi žene in 

dekleta iz občine Ig enakovredno in aktivno vključijo v 
dogajanja v občini. 

Že na samem začetku se je pokazalo, da je njihov 
skupni interes tudi ohranjanje kulinarike tega območja. 
Na mnogih prireditvah, ki so se odvijale v občini, se je 
namreč pokazala potreba po domači hrani, predvsem 
po pekovskih izdelkih. Tako so se organizirale in redno 
sodelujejo na praktično vseh večjih prireditvah v obči-
ni, večkrat pa tudi na prireditvah drugod po Sloveniji. S 
svojim delom so ohranile mnoge že skoraj pozabljene 
kulinarične posebnosti tega dela ižanskega podeželja. 
Postale so nepogrešljiv člen ponudbe na prireditvah. 
Povpraševanje po njihovih dobrotah se je iz dneva v dan 
večalo in porodila se jim je ideja o izdaji knjige receptov, 
ki bo nekakšen spomin na mnoge pridne roke ižanskih 
babic in mam ter hkrati vodnik mladim ženam.

in podeželjem omogoča društvom, združenjem in posa-
meznikom, da pridobijo evropska sredstva za uresniči-
tev svojih idej.

KO zAdIŠI pO pEKI NA IžANSKEM

Utrinek s predstavitvenega dogodka: Tadeja Primožič, 
Nevenka Kovač, Josip Pintar (od leve proti desni)

Omamno dišeči in vabljivi pekovski izdelki 

Knjiga receptov Ko zadiši po peki na Ižanskem

Žene ižanskega podeželja so z izvedbo projekta opra-
vile pomembno delo za nas in za naše zanamce. Hkrati 
so poskrbele za sodoben način povečanja prepoznavno-
sti, vzpostavljanja sodelovanja doma in v tujini ter obli-
kovale svojo spletno stran. Uspelo jim je in trdijo, da je 
vredno poskusiti.

In to jim je zares uspelo. Oktobra lani je luč sveta ugle-
dala estetsko oblikovana knjiga receptov Ko zadiši po 
peki na Ižanskem. Opremljena je s čudovitimi fotografi-
jami in vsebuje več kot sto receptov različnih pekovskih 
izdelkov, ki jih je zbiralo in preizkušalo več kot 46 žena. 
Predstavitveni dogodek je bil v skrbno načrtovanem 
prostoru domače gostilne, kar je še poudarilo poseben 
čar domačnosti. Pripravljeno pecivo po receptih iz knjige 
je mamljivo vabilo prav vsakega obiskovalca. 

Gospa Nevenka Kovač, predsednica društva, je z nav-
dušenjem predstavila prehojeno pot nastajanja kulina-
rične dragocenosti. Hkrati je poudarila pomen LEADER 
programa, ki ponuja novo priložnost za razvoj podeželja 
in preko Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom 
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